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Informace k organizaci a průběhu 

ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
na Základní škole Aš, Kamenná 152, okres Cheb 

 
K zápisu povinné školní docházky se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 

1.9.2012 do 31.8.2013 a po odkladu povinné školní docházky. 

 

Termín konání zápisu:  pátek 12. dubna 2019 od 13.00 hod. do 18.00 hod. 

Kapacita tříd 1. ročníku:  58 žáků 

 

Kritéria pro přijímání žáků: 

1. Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem 

trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, v případě cizince 

místo pobytu žáka a děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro 

výkon ústavní výchovy. 

2. V případě dostatečné kapacity mohou být přijati nespádové děti na základě 

doplňkových kritérií: 

- děti zaměstnanců školy, 

- starší sourozenci ve škole. 

3. V ostatních případech losem. 

 

Průběh zápisu 

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") bude složen z formální části a motivační 

části tj. z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být 

přítomen u všech součástí zápisu. 

Formální část zápisu: 

- zákonný zástupce dítěte podá žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky 

(ke stažení na wp.kamenka.cz nebo přímo ve škole v den zápisu), 

- zákonný zástupce u zápisu předloží občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, 

rodný list dítěte a doklady o bydlišti, 

- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí tato osoba doložit 

oprávnění dítě zastupovat, 

- seznámení zákonných zástupců dítěte s informacemi vyplývající z vyhlášky 

č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání včetně možnosti odkladu povinné školní 

docházky. 

 

http://www.kamenka.cz/
http://www.kamenka.cz/


Motivační část zápisu: 

- rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem v maximální délce 20 minut zaměřený 

na motivování dítěte pro školní docházku, 

- rozličné aktivity a herní činnosti zaměřené na orientační zjišťování školní 

připravenosti dítěte.  

 

Další informace pro zákonné zástupce 

1. Zákonný zástupce dítěte má možnost požádat o odklad povinné školní docházky při 

zápisu do prvního ročníku. Žádost musí být podána písemně. 

Pokud budou zákonní zástupci dítěte žádat o odklad školní docházky, musí s sebou k zápisu 

přinést:  

- doporučení školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko- psychologická 

poradna nebo SPC – speciální pedagogické centrum), 

- doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa. 

 

2. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany 

zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za 

přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní 

docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. 

 

 

 

 

 

V Aši dne 6.3.2019      Mgr. Eva Horáčková 
      ředitel základní školy Aš, 
      Kamenná 152, okres Cheb 

 

 


